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Abstract 
The purpose of this study is to achieve a greater understanding of the perception of the use of 

Special Educational Needs Coordinators’ (SENCOs’) competence in school. The informants 

of this study are the director of the school district, two principals and six teachers in two 

schools in a municipality in Sweden. The method used for this study is qualitative interviews, 

and the results have been analyzed using perspectives on special education. The results show 

that the director of the school district has one ideal view of SENCOs working close to the 

principals with supervision of teachers, school development, administrative tasks etc. but 

acknowledges that in reality, some of the SENCOs in the municipality spend their time in 

special education only. The two principals have differing views, where one of the principals 

views the SENCO as a pedagogical leader and the other principal sees the SENCO as special 

educators. The teachers from different schools also regard the SENCO differently; the 

teachers from one school see the SENCO as being at the heart of things, but also as the expert 

concerning children in need of special education, while the teachers from the other school see 

the SENCO as being involved in mostly special education.  
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Inledning 
Specialpedagogyrkets innehåll och dess vara eller inte vara har varit en politisk och ideologisk 

”het potatis”. Utvecklingen har gått från att utbilda enbart speciallärare under tidigt 1980-tal, 

till införande av specialpedagogutbildning under sent 1980-tal, till att parallellt anordna både 

specialpedagogutbildning och speciallärarutbildning från år 2008 (Persson, 2007, Lansheim, 

2010).  En nedläggning av specialpedagogprogrammet rekommenderades av Högskoleverket 

år 2011, där specialpedagoger skulle ersättas av speciallärare med specialpedagogisk 

inriktning (Högskoleverket, 2012). Denna rekommendation stoppades av regeringen. 

Innehållsmässigt har yrket förändrats från att enbart vara riktad undervisning mot elever till en 

mer övergripande, handledande roll (Persson, 2007, Bladini, 2004). Dessa svängningar är, 

enligt min mening, ideologiska eftersom de representerar olika synsätt på specialpedagogik, 

ett kategoriskt perspektiv där skolproblem förläggs till barnet självt, och därigenom kan 

undervisas bort, och ett relationellt perspektiv där skolproblem ses som situationella och 

kontextberoende och därmed också kräver åtgärder riktade mot verksamheten (Nilholm, 

2005). 

Dessa många turer under förhållandevis kort tid kring en yrkesgrupps vara eller icke vara 

anser jag har bidragit till att personal på skolor ser på specialpedagogyrket på flera olika sätt.  

En ny skollag, läroplan och kursplaner infördes år 2010 och 2011. I dessa styrdokument finns, 

enligt min mening, också de två synsätten på elever i svårigheter och hur den 

specialpedagogiska verksamheten organiseras representerade. Ansvaret för att stötta elever i 

svårigheter i skolan läggs på läraren och samverkan mellan olika yrkesgrupper poängteras, ett 

relationellt synsätt på specialpedagogik, samtidigt som ett kategoriskt synsätt finns 

representerat i skrivningar där det sägs att elever ska kompenseras för funktionsnedsättningar 

(SFS 2010:800; Lgr11, 2011). Eftersom ansvaret för elever i behov av stöd i hög grad i 

läroplanen läggs på alla som verkar i skolan (Lgr11; Gerrbo 2012), inte bara specialpedagog 

eller speciallärare, blir lärarens syn på specialpedagogens yrkesroll av intresse i denna studie.  

När det gäller andra yrkesgrupper verksamma i skolans uppfattning om specialpedagogens 

roll finns viss forskning (se exempelvis Lindqvist et al, 2011; Lindqvist, 2013). Dock är denna 

forskning genomförd under tidigare skollag och läroplan. Av intresse blir då att se hur, och 

om, andra yrkesgruppers syn på specialpedagogens yrkesroll har ändrats i och med 

förändringen av skolans styrdokument.  
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Skolan som verksamhet styrs dock inte bara av nationella styrdokument, lagar och 

förordningar, men också av den kommunala verksamhetsledningens och skolledningens 

intentioner. Viss forskning finns kring verksamhetschefernas syn på specialpedagogens roll 

(se exempelvis Nilholm et al, 2007; Ekström, 2004; Lindqvist och Nilholm, 2013). Dock är 

även dessa undersökningar gjorda under den tidigare skollagen och de tidigare läroplanerna, 

varför det blir intressant att ännu en gång undersöka och relatera resultaten till de nya 

styrdokumenten så väl som tidigare forskning, och de specialpedagogiska perspektiven. 

Undersökningens fokus är hur yrkesgrupperna i de olika skolorna och på förvaltningen ser på 

specialpedagog som yrke.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att få en djupare förståelse för hur olika yrkesgrupper verksamma i skolan ser på hur 

specialpedagogens kompetens nyttjas och bör nyttjas i skolan.  

Frågeställningarna är: 

Hur ser den specialpedagogiska verksamheten och specialpedagogens funktion ut i ett 

kommunalt verksamhetsperspektiv?  

Hur ser skolans ledning på specialpedagogens funktion?  

Hur ser skolans lärare på specialpedagogens roll i skolan? 

Begreppen specialpedagogik, specialpedagog och speciallärare 
För att kunna möta studiens syfte, att få en djupare förståelse för yrkesgruppers syn på 

nyttjandet av specialpedagogens kompetens i skolan, blir begreppen specialpedagogik, 

specialpedagog och speciallärare centrala varför de definieras i detta avsnitt.  

Begreppet specialpedagogik har under åren haft många definitioner. En av dem är bland annat 

Bengt Perssons (1997) definition som innebär att specialpedagogik är den pedagogik som 

sätts in när annan pedagogik inte är tillräcklig. Ingemar Gerrbo (2012) menar att denna 

definition är otillräcklig och sätter istället begreppen elever i behov av särskilt stöd och 

specialpedagogik i relation till varandra. Elever i behov av särskilt stöd blir enligt Gerrbos 

(2012) definition: 

 ”Elever, vilka är i behov av särskilt stöd i sitt lärande och/eller sociala 

utveckling för att hantera sådana svårigheter i skolarbetet, som kan 

befaras hindra att såväl organisationens generella som mera specifika 

mål, av vilka några särskilt mäts i slutet av det tredje, sjätte och det 

nionde skolåret, uppnås” (s 37) 

Specialpedagogik enligt Gerrbo (2012) är: ”de handlingar och tillämpningar, som sätts in 

kring och för elever-i-behov-av-särskilt-stöd, samt sådant som i förebyggande syfte sätts in 

för att söka undvika själva tillblivelsen av denna kategori” (s 37). Gerrbo (2012) menar att det 

finns inget i själva handlingen eller tillämpningen som är specialpedagogiskt, och inte heller 

måste handlingen utföras av specialpedagog eller speciallärare, utan det är syftet med insatsen 

som gör den specialpedagogisk. Specialpedagogik blir därmed inte ”ett speciellt slags 

pedagogik, snarare som pedagogiska insatser riktade till en specifik målgrupp.” (Gerrbo, 

2012, s 38).  
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Specialpedagogens yrke definieras i Högskoleverkets rapport (2012) som innefattande fem 

punkter; ledarskap, skolutveckling, handledning, kartläggning och undervisning. I 

specialläraryrket kan även konsultativa delar ingå, men den största skillnad som presenteras 

mellan yrkesgrupperna är andelen undervisning, där den för speciallärare upptar nära 70% av 

tiden (Högskoleverket, 2012).  
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Bakgrund 
Från definitionerna av begreppen specialpedagogik, specialpedagog och speciallärare är dags 

att gå vidare in i specialpedagogyrkets historia, examensordning för specialpedagoger och 

speciallärare, skolans styrdokument och tidigare forskning kring specialpedagogens yrkesroll 

som presenteras i detta avsnitt. Först presenteras dock de specialpedagogiska perspektiven 

som är relevanta för denna studie.  

Perspektiv på specialpedagogik 

För att rama in specialpedagogiken och specialpedagogyrket teoretiskt ges här en beskrivning 

av de specialpedagogiska perspektiv som är av intresse för studien.  

Det kategoriska perspektivet på specialpedagogik har sin grund i positivismen och innebär att 

problem anses ha sin grund i individen själv. Andra kännetecken för ett kategoriskt synsätt i 

specialpedagogiken är åsikten att det finns ett bra sätt att undervisa diagnosticerade grupper, 

segregerade undervisningsformer och tron på specialpedagogen som en expert på det som 

anses vara avvikande (Nilholm, 2005). 

Det relationella perspektivet ser särskilda behov som sociala konstruktioner (Nilholm, 2005), 

och det läggs stor vikt vid interaktionen mellan olika aktörer. Dessutom ses elevers 

förutsättningar relationellt och situationellt och i detta perspektiv menar man att omgivningen 

spelar en stor roll i elevers möjlighet att uppfylla krav eller mål, med andra ord ses 

svårigheterna som hemmahörande i omgivningen och inte i eleven själv (Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist, 2001).  

Tidsaspekten är ytterligare en faktor som skiljer perspektiven åt, medan det kategoriska 

perspektivet är kortsiktigt, är det relationella beroende av mer tid för att synliggöra effekterna 

(Nilholm, 2005; Gerrbo, 2012; Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001) 

Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson och Jerry Rosenqvist (2001) påpekar att perspektiven 

ska ses som ”idealtyper”, vilket jag tolkar som att perspektiven inte tros finnas representerade 

i sin renodlade form i någon verksamhet, utan ska användas som ett verktyg för att förstå 

verkligheten bättre (se även Nilholm, 2005).  

Det kategoriska perspektivet har i specialpedagogisk litteratur och av olika forskare benämnts 

på många olika sätt, exempelvis funktionalistiskt, individualistiskt, kompensatoriskt och 

medicinskt-psykologiskt (Nilholm, 2005). Jag har dock valt att använda mig av termen 
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kategoriskt perspektiv, i likhet med Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001), eftersom 

min uppfattning är att detta är mest vedertaget inom forskning i Sverige.  

På samma sätt har det relationella perspektivet många olika benämningar av olika forskare. 

Två exempel är demokratiskt deltagarperspektiv och post-positivistiskt perspektiv (Nilholm, 

2005). Jag har valt att använda mig av begreppet relationellt perspektiv, av samma anledning 

som termen kategoriskt perspektiv, nämligen att detta begrepp är vedertaget i svensk 

specialpedagogisk forskning.  

Nilholm (2005) ger också förslag på ett tredje perspektiv på specialpedagogik som han, 

citerandes Clark m fl, benämner dilemmaperspektivet. Detta för att möta motsägelsefullheten 

och komplexiteten i specialpedagogiken, och också för att perspektiven ses som 

reduktionistiska (Gerrbo, 2012).  

Gerrbo (2012) menar att specialpedagogiska insatser som exempelvis enskild undervisning 

inte är ett bra mått på om verksamheten är exkluderande, kategorisk, inkluderande eller 

relationell, utan menar att man måste se vad som föranledde undervisningssituationen. 

Specialpedagogyrkets historia 
För att förstå komplexiteten i specialpedagogyrket idag kan det vara viktigt med en historisk 

tillbakablick på yrket, för att kunna följa förändringarna i specialpedagogrollen över tid.   

Redan 1947 inrättades ett statligt institut där sinnesslölärare och hjälpklasslärare skulle 

utbildas, vilket kan ses som en tidig speciallärarutbildning. 1962 föreslog regeringen i en 

proposition att en speciallärarutbildning skulle startas i Stockholm. Bengt Persson (2007) 

menar att detta innebar att specialpedagogik blev ett eget kunskapsområde även i Sverige. 

Mellan 1962 och tidigt 1970-tal ansåg skolmyndigheter i Sverige att många elever, upp till 20 

procent, misslyckades i skolan. Detta mynnade ut i att en arbetsgrupp tillsattes och ett 

betänkande kom 1982. Skolöverstyrelsen presenterade en rapport 1983 där de menade att 

specialundervisning sattes in utan plan och utan ett definierat syfte. Rapporten var också 

väldigt kritisk mot speciallärarutbildningarna (Persson, 2007).  

Ytterligare en expertgrupp tillsattes därför för att arbeta fram ett förslag på ny 

speciallärarutbildning och förbättra arbetet med elever i svårigheter i skolan.  Förslaget från 

expertgruppen kom 1986 och innebar att speciallärare ersattes med specialpedagog. Detta för 

att visa att yrket inte enbart skulle innebära undervisning som tidigare utan istället att arbeta 

mot lärare för att påverka undervisningen för att minska andelen elever som behövde 
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specialpedagogiskt stöd (Persson, 2007). Persson (2007) menar att detta innebär en helt 

annorlunda syn på specialpedagogik. Kerstin Bladini (2004) menar att specialpedagogen 

skulle arbeta på organisations- grupp- och individnivå, till skillnad från de tidigare 

speciallärarna som enbart undervisade enskilda elever. Specialpedagogprogrammet hade från 

början fyra inriktningar. I slutet på 1990-talet genomgick specialpedagogprogrammet åter en 

förändring, och denna gång var syftet att specialpedagogen skulle arbeta mer tillsammans med 

skolans ledning för att: ”undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i lärandemiljöerna” 

(Bladini, 2004:11). Specialpedagogen skulle också ha en övergripande och handledande roll i 

skolan (Bladini, 2004).  

Speciallärarprogrammet återinfördes 2008 parallellt med specialpedagogprogrammet. 

Skillnaden är att speciallärarna ska ha fördjupade kunskaper inom ämnet, medan 

specialpedagogen ska vara ett stöd riktat både till skolans ledning och till lärarna (Lansheim, 

2010). 2011 gav regeringen i uppdrag till högskoleverket att utreda 

specialpedagogutbildningens vara eller icke-vara. Högskoleverket rekommenderade att 

specialpedagog i stället skulle vara en inriktning på speciallärarprogrammet (Högskoleverket, 

2012), men regeringen beslutade att specialpedagogprogrammet skulle fortsätta finnas i sin 

nuvarande form.  

Examensordning för specialpedagog och speciallärare 
Den historiska utvecklingen från speciallärare till specialpedagog, och sedan till att båda 

yrkena existerar parallellt gör att skillnaden mellan de båda yrkena blir av intresse. Därför 

presenteras i följande avsnitt examensordningen för specialpedagog och speciallärare.  

I examensordningen för specialpedagoger och för speciallärare (SFS 2007:638) specificeras 

vad de båda examina ska innehålla.  Innehållet i examensordningen delas in i tre 

huvudrubriker; kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och 

förhållningssätt.  

När det gäller kunskap och förståelse sägs att specialpedagogen ska ha insikt i aktuellt 

forsknings- och utvecklingsarbete samt inom just området specialpedagogik ha utökade 

kunskaper och förståelse (SFS 2007:638, Gerrbo, 2012).  

De färdigheter och förmågor som specialpedagogen ska ha är att identifiera, analysera och 

förebygga hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Vidare ska specialpedagogen ha förmågan 

att genomföra pedagogiska utredningar på organisations-, grupp- och individnivå. Dessutom 
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ska specialpedagogen utforma och genomföra åtgärdsprogram och utveckla verksamhetens 

lärmiljöer. Att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor samt 

följa upp, utvärdera och leda utveckling i det pedagogiska arbetet är ytterligare förmågor och 

färdigheter hos en specialpedagog. Målet med utvecklingen ska vara att verksamheten ska 

kunna möta behoven hos alla barn (SFS 2007:638; Gerrbo, 2012).  

När det gäller värderingsförmåga och förhållningssätt ska det hos specialpedagogen finnas 

självkännedom och empatisk förmåga. Förmågan att göra bedömningar inom det 

specialpedagogiska området med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter 

ska finnas. Dessutom läggs vikt vid att visa förmåga att själv fortsätta utveckla sin kompetens 

(SFS 2007:638, Gerrbo, 2012).  

För speciallärare är innehållet under kunskap och förståelse riktat mot ämnena svenska och 

matematik. Det sägs exempelvis att specialläraren ska ha fördjupad kunskap om språk och 

begreppsutveckling. Under färdighet och förmåga skrivs, liksom för specialpedagog, kring 

förmågan att arbeta med att undanröja hinder i lärmiljöer och utforma åtgärdsprogram. 

Däremot läggs fokus på individen när det gäller både att analysera svårigheter och att arbeta 

kring dem. Dessutom läggs fokus på ämnet när det gäller att vara en kvalificerad 

samtalspartner. Under rubriken värderingsförmåga och förhållningssätt är innehållet för 

specialpedagoger och speciallärare identiskt (SFS 2007:638; Gerrbo, 2012).  

Styrdokument 
Specialpedagogyrket och specialläraryrket har både likheter och skillnader i 

utbildningsinnehåll. Relevant för arbetsuppgifterna för specialpedagogen blir de styrdokument 

som reglerar skolans arbete; skollagen och läroplanen, och hur specialpedagogik och 

specialpedagogen presenteras i dessa varför detta presenteras i följande stycken. Dessutom 

presenteras i detta avsnitt relevant innehåll ur Skolverkets Allmänna råd för arbete med 

särskilt stöd och extra anpassningar.   

När det gäller specialpedagogik slås det redan i skollagens inledande bestämmelser fast att 

hänsyn ska tas till barnens olika behov, att elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som 

möjligt samt att skolan ska sträva efter att jämna ut skillnaderna i elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig undervisningen (SFS 2010:800, kap 1, 4§). Elever med funktionsnedsättning 

nämns specifikt, och där sägs det att dessa elever ska ges stöd för att kompensera för 

konsekvenserna av funktionsnedsättningen (SFS 2010:800, kap 3, 3§, Gerrbo, 2012), det vill 

säga ett kategoriskt synsätt. Men skollagen säger också att elever ska ges både extra 
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anpassningar och stöd i första hand i den klass eleven tillhör (SFS 2010:800, kap 3, 5§,7§,8§, 

Gerrbo, 2012), vilket visar på ett mer relationellt perspektiv på elever i behov av stöd.  

Specialpedagogen nämns endast i en paragraf, och då inte i relation till elever i behov av stöd, 

utan paragrafen behandlar regeringens möjligheter att undanta vissa yrkesgrupper på vissa 

tjänster från kraven på lärarlegitimation (SFS 2010:800, kap 2, 13§, Gerrbo, 2012). Den del 

där elevhälsan behandlas säger att den ska innefatta bland annat specialpedagogiska insatser. 

Flera yrkesgrupper, exempelvis skolläkare och kurator, specificeras, men när det gäller 

specialpedagogik lyder skrivningen: ”vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS 

2010:800, kap 2, 25§; se även Gerrbo, 2012).  

I läroplanens inledande stycken sägs att alla elever ska utvecklas i skolan, att undervisningen 

ska anpassas efter olika elevers behov och deras förutsättningar. Begreppet likvärdighet 

diskuteras också. Där pekas på en nationell likvärdighet som uppnås genom att alla skolor 

arbetar mot samma mål. Däremot poängteras att vägen mot målen ser olika ut och att resurser 

inte heller kan fördelas lika. Där ska skolan ta elevers förutsättningar och behov i beaktande. 

Skolan ges också ett särskilt ansvar för de elever som befaras inte nå målen. Stycket avslutas 

genom att betona att undervisningen ska anpassas eftersom alla elever är olika (Lgr11, 2011, s 

8, Gerrbo 2012).  

Specialpedagogik eller specialpedagog nämns inte alls i läroplanen. Istället ges ansvaret för 

att stötta och uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd till alla som verkar i skolans 

värld. Samverkan mellan yrkesgrupper ses som viktigt för att göra skolmiljön god och skapa 

en utvecklande och lärande miljö. Läraren nämns som viktig för att i samverkan med andra 

skolformer och ges där uppdraget för att i samband med samarbete ge särskild 

uppmärksamhet till elever i behov av särskilt stöd. Rektor ges också ansvar, dels för att 

undervisningen och elevhälsoarbetet tillgodoser alla elevers rätt till stöd, men också ansvar för 

att resursfördelningen och det stöd som sätts in står i relation till lärarens bedömning av 

elevernas utveckling (Lgr11, 2011, s 14; s 16; s 18-19; Gerrbo 2012).  

I Skolverkets Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (2014) nämns specialpedagogen som yrke, och vissa av specialpedagogens 

arbetsuppgifter beskrivs också. Det sägs att specialpedagogen ska arbeta med lärmiljön och att 

undanröja hinder och svårigheter i vardagen genom att ge lärarna stöttning. Rektorn ses här 

som viktig, och det sägs att hen ska se till att den specialpedagogiska kompetensen ska tas till 
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vara när det gäller anpassning av den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2014, s 23). 

Specialpedagogens funktion när en utredning om särskilt stöd ska göras betonas också. De 

andra yrkesgrupperna inom elevhälsan, exempelvis skolsköterska och kurator, ska rådgöras 

med om det är behövligt, men specialpedagogen anses i stort sett alltid vara nödvändig att 

rådgöra med inför en bedömning om särskilt stöd (Skolverket, 2014, s 28).  

Tidigare forskning  
Specialpedagogens yrkesroll har i tidigare avsnitt definierats, beskrivits historiskt och 

relaterats till skolans styrdokument. I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning av relevans för 

undersökningens syfte. 

Specialpedagogens uppdrag ur ett kommunalt verksamhetsperspektiv 

I denna del presenteras tidigare forskning om specialpedagogens uppdrag sett ur ett ett 

kommunalt verksamhetsperspektiv.  

När det gäller specialpedagogens yrkesroll sett ur ett kommunalt verksamhetsperspektiv har 

Claes Nilholm et al (2007) genom en enkätundersökning till landets alla kommuner undersökt 

hur kommunerna arbetar med elever i behov av särskilt stöd. En del av enkäten fokuserade 

specialpedagogernas arbete. Tendensen i resultatet är att specialundervisning riktat mot en 

enskild elev minskar i de undersökta kommunerna. Arbetsuppgifter som handledning av både 

lärare och elever, utvecklingsfrågor, dokumentation, utredning och elevvårdsarbete har istället 

ökat.  

Organisatoriskt hanteras specialpedagogernas tjänster på olika sätt i kommunerna. 

Specialpedagoger på skolorna och i en central elevhälsa är vanligt. 50 procent av 

kommunerna lägger specialpedagogtjänsterna i rektorsområdena och ca 30 procent har enbart 

centrala specialpedagogtjänster (Nilholm et al, 2007). Nilholm et al. (2007) menar att ”det 

förefaller som om den nya specialpedagogfunktionen har fått ökat fotfäste i kommunerna 

generellt om vi ser på specialpedagogernas arbetsuppgifter” (Nilholm et al. 2007, s 27).  

När det gäller inflytande över den specialpedagogiska verksamheten visar Nilholm et al.s 

(2007) studie att politiker, tjänstemän och rektorer har oftast bedömts ha stort inflytande över 

i vilken omfattning särskilt stöd ges. Specialpedagoger, lärare och föräldrar har mindre ofta 

bedömts ha stort inflytande på omfattningen på det särskilda stödet. Kommunerna menar dock 

att skolledning, specialpedagoger, lärare elever och föräldrar bör ha stort inflytande över 

innehållet i det särskilda stödet. 
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Pija Ekström (2004) har studerat hur kommunala beslutsfattare talar kring den 

specialpedagogiska verksamheten. Förvaltningschefen i studien menade att det fanns ett 

samband mellan den specialpedagogiska yrkesrollen och den specialpedagogiska 

verksamheten, där förändringar i yrkesrollen medförde förändringar i verksamheten. 

Förvaltningschefen i studien menade också att verksamhetens utformning var avhängigt av 

vem som var anställd som specialpedagog eller speciallärare. Dessutom såg 

förvaltningschefen en skillnad på specialpedagogens arbete i tidigare skolår och senare skolår, 

och menade att eftersom en klasslärare har heltäckande ansvar för elevers skolsituation 

medför detta ett större helhetstänkande, och specialpedagogen får då möjlighet att handleda 

mer i de tidigare skolåren än i de senare skolåren. Förvaltningschefen menade att 

specialpedagogerna i de senare skolåren arbetade mer direkt mot eleverna i olika små 

gruppkonstellationer. Dessutom menade förvaltningschefen att lärares förhållningssätt till 

elever var avhängigt den utbildning som läraren en gång genomgick. Förvaltningschefen såg 

här att synen på specialpedagogisk verksamhet mellan pedagoger och, ofta nyutbildade, 

specialpedagoger kunde skilja sig åt, och att de olika synsätten hade svårt att mötas (Ekström, 

2004). 

Skolans ledning och specialpedagogens yrkesroll 

I denna del presenteras forskning kring skolledningens syn på specialpedagogens yrkesroll, 

men också specialpedagogers egen redogörelse för skolledningens förväntningar och 

samarbetet mellan specialpedagog och skolans ledning.  

Gunilla Lindqvist och Claes Nilholm (2013) har i en kommun undersökt rektorers och 

förskolechefers syn på elever i behov av stöd, hur skolor bör hjälpa elever i behov av stöd och 

rektorernas syn på specialpedagogens arbete med elever i behov av stöd. Rektorer i skolan såg 

oftare barnets svårigheter/brister som orsaker till behov av särskilt stöd än förskolechefer.  

Gällande arbetet för elever i behov av särskilt stöd, såg rektorerna och förskolecheferna 

lärarens kompetens, tillgång till specialpedagogisk kompetens, justering av arbetssätt och 

metoder och arbetslag som mycket viktigt, medan individcentrerade lösningar, exempelvis 

placering i liten grupp, sågs som mindre viktigt. Rektorerna i skolan ansåg att 

specialpedagoger skulle ha mest inflytande på det pedagogiska arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd (Lindqvist och Nilholm, 2013).  

Rektorerna och förskolecheferna ansåg att specialpedagogerna främst skulle arbeta med att 

handleda personal, dokumentation, elevhälsoarbete och utvecklingsfrågor. Rektorerna i 



12 
 

grundskolan ansåg i högre grad än förskolecheferna att specialpedagogen skulle arbeta med 

specialundervisning (Lindqvist och Nilholm, 2013) 

I resultatet av Lindqvist och Nilholms (2013) studie visar rektorerna och förskolecheferna 

tendenser att gå mot ett mer inkluderande perspektiv på verksamheten, fastän några skolledare 

fortfarande har ett exkluderande synsätt på arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. 

En av rektorerna i Ekströms (2004) studie ansåg att den specialpedagogiska verksamheten var 

beroende av specialpedagogens användning av sin tid och sina kunskaper. Rektorn menade att 

det var specialpedagogen och lärarna som bestämde inriktningen för den specialpedagogiska 

verksamheten, men betonar också vikten av ett specialpedagogiskt synsätt hos skolledningen 

(Ekström, 2004).  

Bland de första studier som inkluderade specialpedagoger lär ha varit var Perssons (1997) 

Specialpedagogisk arbete i Grundskolan.  Perssons (1997) huvudsyfte var inte att undersöka 

specialpedagogens yrkesroll och kompetens, utan hela den specialpedagogiska verksamheten i 

skolan. Rektorerna i undersökningen beskrev att den specialpedagogiska verksamheten var 

relaterad till hur mycket personal som fanns tillgänglig. Skolans traditioner var också en 

viktig faktor för hur den specialpedagogiska verksamheten organiserades. Skolledningen 

begärde inte utvärdering av den specialpedagogiska verksamheten, och behovet av 

specialpedagogisk verksamhet förändrades inte i relation till antalet elever på skolan  

Informanternas beskrivningar visar på att det är många intressekonflikter kring hur 

specialpedagogisk verksamhet ska bedrivas, och därmed också hur 

specialpedagogen/specialläraren ska arbeta (Persson, 1997).  

Persson (1997) menar att kvaliteten på den specialpedagogiska verksamheten höjs i de fall där 

skolledningen ger mandat för en vidgad syn på specialpedagogik. För att denna 

kvalitetshöjning ska ske måste några faktorer samverka enligt Persson: ”specialläraren själv 

har tillräcklig kunskap om de komplexa orsakssambanden bakom elevers svårigheter, att 

verksamheten är förankrad i lärarkollegiet och att dokumentation, uppföljning och 

omprövning av åtgärderna blir naturliga delar i den specialpedagogiska vardagen” (s 143). 

Audrey Malmgren Hansen (2002) har i avhandlingen Specialpedagoger - nybyggare i skolan 

följt tretton specialpedagoger mellan åren 1991 och 1997 genom tre enkätundersökningar. 

Undersökningen påbörjades precis när övergången från speciallärarutbildning till 

specialpedagogutbildning gjorts. När det gäller specialpedagogernas egen redogörelse för 
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samarbetet med skolledningen upplevde informanterna i studien en konflikt mellan sina egna 

mål och lärarnas/skolledningens uppfattningar om hur specialpedagogiskt arbete skulle 

bedrivas. Specialpedagogerna såg sin yrkesroll som försvarare av elevens perspektiv. 

Specialpedagogerna upplevde att så länge de uppfyllde lärarnas och skolledningens 

förväntningar gick det bra, men när specialpedagogerna gick emot ett traditionellt 

förhållningssätt, där specialpedagogen fungerade som speciallärare, uppstod det svårigheter i 

samarbetet. Specialpedagogerna uttryckte ett behov av att ledningen tydligt uttalade stöd för 

ett specialpedagogiskt perspektiv, och även ett behov av stöd av skolledningen för att 

genomföra förändringsarbete. Specialpedagogerna beskrev sitt arbete som nära skolledningen, 

men Malmgren Hansen (2002) resonerar kring maktbegreppet och menar att 

specialpedagogerna, trots detta, saknar bestämmanderätt över resurser, mandat till förändring 

och därmed makt.  

Siv Fischbein (2007) diskuterar skolledningens ansvar för inkludering, och specialpedagogens 

dilemma och menar att dilemmat uppstår när specialpedagogen beslutar om vem som har rätt 

till särskilt stöd, men inte ansvarar för resurserna.  

Gerrbo (2012) har undersökt hur specialpedagogiska insatser ser ut i skolor som arbetar 

framgångsrikt och aktivt under begreppet en skola för alla. Ansvariga för den 

specialpedagogiska organisationen var rektorerna som beskrev specialpedagogiska frågor som 

ingående i deras dagliga arbete. Skolledarna betonade vikten av ett nära samarbete mellan 

specialpedagog och rektor. Specialpedagogerna, å sin sida, kände ett stöd för sitt arbetssätt 

från skolans ledning, och också att de fått ett tydligt mandat från sin rektor (Gerrbo, 2012).  

Birgitta Lansheim (2010) menar också att samarbete mellan skolledning och specialpedagog 

och specialpedagogens mandat bör utvecklas mer.   

Inger Assarsson (2007) har undersökt hur pedagoger talar om och kring begreppet en skola 

för alla. Bland annat beskrivs hur skolans specialpedagog arbetar nära skolledningen och med 

handledning mot pedagogerna för att möjliggöra för dem att kunna bemöta alla elever. Detta 

beskrivs dock inte som en självklarhet, utan till en början levde speciallärarrollen kvar hos 

många.  

Gunilla Lindqvist (2013) har undersökt hur olika yrkesgrupper ser på specialpedagogens 

yrkesroll. Rektorerna och skolcheferna i undersökningen angav att arbetsuppgifter som 

handledning, skolutveckling, dokumentation och elevhälsoarbete hade ökat, medan hälften av 
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skolcheferna och rektorerna i undersökningen menade att specialundervisning hade minskat. 

Dock hade 40 procent av skolledarna svarat att specialpedagogernas arbete med 

specialundervisning var oförändrat. Lindqvist (2013) diskuterar detta och menar att 

skolledningen har en ambivalent syn på specialpedagogens roll i skolan, eftersom de inte 

tycker att specialpedagoger ska arbeta individuellt med barn, men samtidigt anser att barnen 

är i behov av särskilt stöd på grund av individuella brister och att lärandesituationer i 

klassrummet inte är av vikt för kunskapsutvecklingen för barn i behov av särskilt stöd. 

Lindqvist (2013) menar att det då blir relevant att fråga vad skolledare egentligen tycker att 

specialpedagoger ska jobba med? 

Internationellt har några studier på temat genomförts.  

Christine Szwed (2007) har undersökt specialpedagogers roll i Storbritannien, och då särskilt 

relationen till skolledningen. Specialpedagogerna i studien som var en del av skolans 

ledningsgrupp hade mycket större möjlighet att påverka organisatoriskt, än de som inte var en 

del av skolans ledning. Studien visar också på vikten av att bygga en gemensam vision för 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd, för att kunna bedriva utvecklingsarbete.  

Lyn Layton (2005) har också undersökt specialpedagogens roll med fokus på ledarskap i 

Storbritannien. Layton (2005) menar att det saknas enighet kring vad specialpedagoger gör, 

vad specialpedagoger förväntas göra och hur de stöttas i arbetet kring elever i behov av stöd. 

Layton (2005) fokuserar också vikten av ett samarbete med skolledningen i syfte att 

underlätta inkludering. 

Andra yrkesgruppers syn på specialpedagogens yrkesroll 

Här presenteras tidigare forskning om andra yrkesgruppers syn på specialpedagogens 

yrkesroll. 

Gunilla Lindqvist et al (2011) har undersökt hur olika yrkesgrupper ser på elever i behov av 

särskilt stöd, och också vilken roll de tycker att specialpedagoger ska ha i skolan. 

Respondenterna var förskollärare, assistenter, specialpedagoger, speciallärare, klasslärare och 

ämneslärare. I undersökningen såg alla grupper förutom specialpedagogerna i högre 

utsträckning kategoriska faktorer, exempelvis brister hos individen, som orsaker till att en 

elev var i behov av särskilt stöd. Dessutom såg alla grupper utom specialpedagogerna 

exempelvis placering av eleven i en liten grupp som i högre grad framgångsrikt i arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd (Lindqvist et al, 2011).  
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Alla respondenterna, förutom förskollärarna, ansåg att specialpedagogerna skulle ha det 

största inflytandet över det pedagogiska innehållet i undervisningen av elever i behov av 

särskilt stöd. 90 procent av respondenterna ansåg att specialpedagoger skulle arbeta enskilt 

med elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna själva, tillsammans med assistenter 

och förskollärare ansåg även att specialpedagogen skulle arbeta med handledning av personal, 

men detta var inte lika vanligt bland klasslärare, speciallärare och ämneslärare. 

Specialpedagogerna själva var de enda som tyckte att de skulle jobba med skolutveckling. 

Speciallärarna ansåg att dokumentation och utvärdering var viktiga arbetsuppgifter för 

specialpedagogen i högre utsträckning än de andra grupperna. Specialpedagogerna själva 

ansåg mer frekvent att de skulle arbeta med elevhälsoärenden än de andra grupperna 

(Lindqvist et al, 2011).  

Sammantaget visar Lindqvist et al.s (2011) studie att en kategorisk syn på arbetet med elever i 

behov av stöd fortfarande dominerar, men att tendenser på ett mer relationellt synsätt finns. 

Lärarnas förväntningar på att specialpedagogen ska ta ansvar för elever i behov av stöd finns 

fortfarande.  

Ioannis Agaliotis och Efrosini Kalyva (2011) har undersökt grekiska lärares tankar om 

grekiska specialpedagogers arbetsuppgifter och roll. Resultaten av studien visar att lärare 

uppfattar att specialpedagoger i första hand ska fungera som speciallärare eller resurslärare. 

Gunilla Lindqvist (2013) har i en kommun undersökt andra yrkesgruppers syn på 

specialpedagogens yrke, och funnit att både klasslärare och ämneslärare i hög utsträckning 

anser att specialpedagoger ska arbeta med specialundervisning, och i mindre utsträckning 

arbetsuppgifter som handledning, skolutveckling, dokumentation och elevhälsoarbete. 

Lindqvist (2013) visar därmed på en diskrepans mellan skolledningens syn på 

specialpedagogens arbete och lärares syn på detsamma. Författaren resonerar kring detta och 

menar att specialpedagoger dels representerar en ny yrkesgrupp vars uppgift det är att 

utveckla skolan mot mer inkluderande praktiker, men samtidigt är specialpedagogen per 

definition för ”speciella barn” och representerar därför medvetenheten om att skolan inte kan 

hantera alla barn.  

Specialpedagogiska perspektiv i relation till specialpedagogens roll 

David Lansing Cameron, Claes Nilholm och Bengt Persson (2012) har i en studie jämfört 

skolchefers syn på specialpedagogik i Norge och Sverige. Slutsatsen i studien är att både 

Norge och Sverige är ansedda som relativt inkluderande, det vill säga de specialpedagogiska 
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åtgärderna hade ett relationellt perspektiv. Däremot fanns vissa specialpedagogiska åtgärder 

som pekade på ett kategoriskt perspektiv, och som ansågs viktiga. Svenska skolchefer lade 

mer vikt vid relationella förklaringar till varför elever var i svårighet än norska. Norska 

skolchefer betonade vikten av en diagnos för att vara berättigad till särskilt stöd. Cameron, 

Nilholm och Persson (2012) resonerar kring detta och menar att det kanske kan bero på att 17 

procent av eleverna i Sverige anses vara i behov av särskilt stöd, medan motsvarande siffra i 

Norge är procent. Det är troligt att de 6 procenten består av elever med utvecklingsstörning, 

och därför kan vara den grupp som de norska skolcheferna hade i åtanke när de besvarade 

enkäten.  Skolcheferna såg relationella åtgärder som önskvärda men vissa kategoriska 

åtgärder som nödvändiga och därför acceptabla.  

Cameron, Nilholm och Persson (2012) diskuterar vidare att resultaten ofta inte bara kan ses 

som tecken på inkluderande eller exkluderande organisation av verksamheten. Ett exempel är 

användandet av assistenter i klassrummet, där assistenten om den riktas enbart mot en elev, 

kan vara tecken på ett exkluderande arbetssätt, men om assistenten riktas mot klassen som 

helhet, kan detta vara ett tecken på ett mer inkluderande arbetssätt. Cameron, Nilhom och 

Persson (2012) menar därför att resultaten ska tolkas som att olika lösningar används för att 

hantera olika elevers dilemman.  

Ingemar Emanuelsson (2001) har gjort en jämförelse mellan specialpedagogens roll i fyra 

länder: Storbritannien, Nederländerna, Spanien och Australien och menar att hur just 

specialpedagogen används säger mycket om huruvida skolsystemet arbetar efter ett 

kategoriskt perspektiv eller ett relationellt perspektiv. Historiskt sett hade alla fyra länderna i 

jämförelsen haft långa traditioner av segregerade specialpedagogiska lösningar. Resultaten 

från alla fyra länderna visar också på att mandatet och makten att förändra inte ges till 

specialpedagogen. Bedömningar, rapportskrivande, undervisning är därför dominerande 

arbetsuppgifter jämfört med exempelvis stöd till undervisning i klassrummet (Emanuelsson, 

2001).  

Tiden som specialpedagogerna fick till att utföra arbetet varierade mellan heltid (i Spanien) 

och ingen tid alls (i Storbritannien). Arbetstiden stod inte i korrelation till skolans storlek, 

utan snarare till hur mycket tid som gick åt till individuellt stöd till elever, det vill säga 

specialläraruppgifter.  

Det mest framträdande mönstret i undersökningen var att förhållandena på den specifika 

skolenheten till störst grad bestämde vilken roll specialpedagogen skulle ha men också vilken 
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roll specialpedagogen tog (Emanuelsson, 2001). Emanuelsson (2001) påpekar också vikten av 

att inte se införandet av specialpedagoger i skolan som den enda vägen mot en mer 

inkluderande verksamhet, utan att inkludering måste ses som en utveckling innefattande alla i 

verksamheten. 

Diana Burton och Ruth Goodman (2011) däremot har undersökt specialpedagogers syn på sin 

roll i inkluderingsprocessen i Storbritannien. Studien visar att specialpedagogen har en 

mycket viktig roll i inkluderingsprocesser för elever i behov av stöd. 

Sammanfattning tidigare forskning 

Sammantaget framträder i tidigare forskning en komplex bild av specialpedagogyrket och 

förväntningarna på specialpedagogens arbetsuppgifter och roll i skolan.  

Specialpedagogens arbete verkar mer gå mot den tänkta funktionen, det vill säga handledning, 

skolutveckling och så vidare, och en minskning av specialläraruppgifter, det vill säga 

undervisning riktad mot en enskild elev (Nilholm et al, 2007) och därmed möjligen också mot 

ett mer relationellt synsätt (Cameron, Nilholm och Persson, 2012; Lindqvist och Nilholm, 

2013). Men samtidigt kan en skillnad ses mellan å ena sidan förskola och tidigare skolår och å 

andra sidan senare skolår, där exempelvis handledning förekommer mer i förskola och 

tidigare skolår än i senare skolår (Ekström, 2004; Lindqvist och Nilholm, 2013; Lansheim, 

2010) och i viss forskning talar informanterna fortfarande om specialpedagogik i termerna av 

specialundervisning (Lansheim, 2010). Dessutom bör varsamhet iakttas i kopplingen mellan 

specialpedagogisk insats och inkludering/exkludering samt kategorisk/relationell (Cameron, 

Nilholm och Persson, 2012; Gerrbo, 2012). 

Organisatoriskt hanteras dock specialpedagogtjänsterna på olika sätt i olika kommuner 

(Nilholm et al, 2007), vilket kan påverka i vilken grad kontakten med specialpedagog 

formaliseras (Gerrbo, 2012). 

Informanterna i vissa studier ser ett samband där förändringar i specialpedagogens utbildning 

också medför förändringar i verksamheten (Ekström, 2004). Men vissa studier visar också på 

att skolans traditioner och specialpedagogens tidigare erfarenhet är viktiga för hur den 

specialpedagogiska verksamheten organiseras och därmed också specialpedagogens roll i 

verksamheten (Persson, 1997; Malmgren Hansen, 2002; Emanuelsson, 2001).  

Intressekonflikter och en otydlighet kring både utformningen av den specialpedagogiska 

verksamheten och specialpedagogens arbetsuppgifter kan ses i tidigare forskning (Persson 
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1997; Malmgren Hansen, 2002; Ekström, 2004; Rosen-Webb, 2011; Layton, 2005; Lindqvist 

et al, 2011, Agaliotis och Kalyva, 2011). Här blir skolledningens uttalade stöd för 

specialpedagogen viktigt för att specialpedagogen ska kunna arbeta med förändring i riktning 

mot ökad inkludering (Malmgren Hansen, 2003; Persson, 1997, Gerrbo, 2012; Layton, 2005).  

Specialpedagogens inflytande över det särskilda stödet och den specialpedagogiska 

verksamheten har också behandlats i tidigare studier. Specialpedagogen bedöms i vissa studier 

ha litet inflytande över exempelvis omfattningen på det särskilda stödet, bestämmanderätt 

över resurser och mandat till förändring (Nilholm et al, 2007, Malmgren Hansen, 2002, 

Emanuelsson, 2001, Gerrbo, 2012, Layton, 2005, Fischbein, 2007), men det anses önskvärt att 

specialpedagogen ska ha mest inflytande på arbetet med barn i behov av stöd (Lindqvist och 

Nilholm, 2013; Lindqvist et al, 2011). Detta kan ses som en utvecklingsfråga när det gäller 

specialpedagogyrket (Lansheim, 2010) Det anses också vara viktigt att specialpedagogen är 

en aktiv del av skolans ledningsgrupp (Szwed, 2007). 
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Metod 
I detta avsnitt redogörs för studiens metod.  

Vetenskaplig ansats 
Kvalitativ forskning innebär att forskaren intresserar sig för individens tolkningar av sin 

sociala verklighet. Kvantitativ forskning, å andra sidan, innebär att den sociala verkligheten 

ses som objektiv och som något yttre (Bryman, 2011) 

Dessa två synsätt för också med sig skilda sätt att bedriva forskning; ett induktivt, som är 

kännetecknande för den kvalitativa forskningen, där forskaren initialt lägger tyngdpunkten på 

empirin, för att senare gå över till begrepp och hypoteser, samt ett deduktivt, kännetecknande 

för den traditionella (kvantitativa forskningen), där forskaren först upprättar hypoteser och 

sedan prövar dem empiriskt (Bryman, 2011).  

För att överensstämma med syftet, att få en djupare förståelse för hur olika yrkesgrupper 

verksamma i skolan ser på hur specialpedagogens kompetens nyttjas och bör nyttjas i skolan, 

har en kvalitativ ansats valts i denna undersökning.  

Datainsamlingsmetod 
För att kongruera med syftet har den semi-strukturerade intervjun valts som metod. Denna 

karaktäriseras av ett försök att förstå teman ur respondentens eget perspektiv (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Till intervjuerna har en intervjuguide (se bilaga 1) med teman och förslag 

till frågor använts. Intervjuguiden har sin bas i forskningsfrågorna.  

Urval och bortfall 

Studien är utformad som en fallstudie där synen på specialpedagogens yrkesroll undersöks på 

två skolor i samma kommun, här kallad Havs kommun. Skolorna har kallats Tångskolan och 

Strandskolan. Tångskolan är en nybildad skola med ca 200 elever i årskurs 4 till 6, och 

Strandskolan är en 7-9 skola med ca 300 elever. Skolorna är fysiskt inrymda i samma 

byggnad, men med olika rektorer och olika organisationer. Skolans rektorer och tre lärare på 

varje skola har intervjuats. Till detta läggs en intervju med verksamhetschefen som på 

förvaltningen har ett övergripande ansvar för båda skolorna. Förfrågan om deltagande i 

undersökningen gjordes via telefon och personliga möten till informanterna. Skolorna valdes 

ut för att dessa är två separata organisationer som fysiskt inryms i samma byggnad, och därför 

är intressanta att jämföra. Därtill var skolans rektorer positiva till att undersökningen 

genomfördes på skolorna. De lärare som valdes ut var de som rektor vid Tångskolan, och en 

av specialpedagogerna vid Strandskolan trodde skulle vilja delta i studien. Vid första 
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kontakten redogjordes för studiens syfte samt övriga villkor för studien. Samtliga tillfrågade 

tackade ja till att delta i studien. Vid intervjutillfällena tilldelades informanterna ett brev med 

mer detaljerad information kring studien och de forskningsetiska principerna (se bilaga 2) 

Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser, men i enskildhet. Intervjuerna 

spelades in, och transkriberades samma vecka som intervjutillfället.  

Etiska ställningstaganden 
I denna undersökning har de forskningsetiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, beaktats (Vetenskapsrådet, 

2011).  

Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera undersökningsdeltagare 

om villkoren som gäller för deras deltagande. Information måste också ges om att deltagandet 

är frivilligt och att undersökningsdeltagare har rättighet att avbryta medverkandet. 

Vetenskapsrådet (2011) menar också att förhandsinformation innehållande projektansvariges 

namn och institutionsanknytning, undersökningens syfte och genomförande ska ingå. Utöver 

detta ska deltagandets frivillighet samt garanti att uppgifterna enbart används till denna 

forskning informeras om. Informationen ska ges innan intervjuer genomförs. Detta krav har 

tillgodosetts genom att muntlig information gavs vid förfrågan om att delta i studien. Vid 

intervjutillfället delades skriftlig information ut (se bilaga 2). 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta informanters samtycke till deltagande i 

studier, samt att informanterna själva bestämmer formen och villkoren för sitt deltagande, 

samt ges rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Informanterna ska inte heller stå i 

beroendeställning till forskaren (Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav har tillgodosetts genom 

att samtliga informanter gavs möjlighet att samtycka till deltagande, men också informerades 

om rätten att avbryta sitt deltagande när som helst i forskningsprocessen.  

Konfidentialitetskravet betyder att identiteten på personer som medverkar i undersökningen 

inte ska gå att avslöja. Alla personer inblandade i forskningsprojekt ska beläggas med 

tystnadsplikt och inga utomstående ska kunna identifiera informanterna i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav har tagits hänsyn till genom att avidentifiera alla namn, 

ortsnamn samt övriga detaljerade data, som enligt min bedömning har kunnat leda till att 

informanternas identitet röjs. Dessutom har dialektala ord i transkriberingen av intervjuerna 
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skrivits om till den rikssvenska motsvarigheten, för att ytterligare försvåra identifieringen av 

informanternas geografiska vistelseort.  

Nyttjandekravet medför att uppgifter insamlade för forskning enbart får användas i det syftet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav har tillgodosetts, eftersom uppgifterna inte har använts på 

annat sätt än det som informanterna informerats om.  

Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet är kontroversiella begrepp inom en kvalitativ forskningsansats, 

eftersom dessa ofta förknippas med positivistiska föreställningar (Kvale och Brinkmann, 

2009, Bryman, 2011). Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) menar dock att begreppen 

kan tillämpas även på kvalitativa intervjuundersökningar, varför validitet och reliabilitet 

används även här. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att validering i en kvalitativ intervjuundersökning sker 

under hela forskningsprocessen. De definierar sju stadier av validering:  

1. Tematisering, där validiteten beror på hur väl underbyggda de teoretiska antaganden 

och är och den logiska vägen mellan teori och forskningsfrågor spelar in.  

2. Planering, där validiteten är avhängig av intervjudesignen och intervjumetoderna i 

relation till undersökningens syfte. 

3. Intervjun, där validiteten handlar om kvaliteten på de genomförda intervjuerna samt 

tillförlitligheten hos informanterna. Forskaren förväntas här genomföra en noggrann 

utfrågning om meningen som sägs, och bekräfta med informanten att uttalandena 

tolkats korrekt.  

4. Utskriften, där validiteten är en följd av översättningen mellan muntligt och skriftligt 

språk, och den språkliga stilen som används i transkriberingen. 

5. Analysen, där validiteten beror på logiken i tolkningarna, samt om frågorna som ställs 

vid analysen är valida. 

6. Validering, där validiteten hänger på beslutet om vilken form av validering som passar 

undersökningen. 

7. Rapportering, där validiteten handlar om rapporten är valid avseende undersökningens 

resultat, och även hur läsaren tolkar resultaten.  
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När det gäller validiteten i denna studie finns, enligt min uppfattning, en logisk väg mellan 

teori och forskningsfrågor. Intervjun har planerats noggrant i relation till studiens syfte. 

Kvaliteten på intervjuerna är enligt min mening hög, och även tillförlitligheten hos 

informanterna. Däremot kan validiteten i intervjun påverkats av att jag har liten erfarenhet 

som intervjuare (Kvale och Brinkmann, 2009). Utskriftsvaliditeten är även den hög, och 

analysen valid, enligt min mening. Gällande rapportens validitet har ambitionen varit att göra 

den så tydlig och exakt som möjligt, men i vilken utsträckning detta lyckats är svårt att ha en 

uppfattning om. Läsarens tolkning av det skrivna är omöjlig att uttala sig om, och kan därmed 

alltid påverka validiteten i rapporten.  

Angående reliabilitet diskuterar Kvale och Brinkmann (2009) tre olika tillfällen när begreppet 

kan vara aktuellt i en kvalitativ intervjustudie; själva intervjun, utskriften och analysen. När 

det gäller intervjun menar författarna att ledande frågor som en omedveten handling under 

intervjun kan komma att påverka svaret. För hög reliabilitet i transkribering av intervjuer 

förordar Kvale och Brinkmann (2009) att intervjuer skrivs ut av två olika personer. Under 

analystillfället menar författarna att tematisering/kategorisering av intervjusvaren av två av 

varandra oberoende personer ökar reliabiliteten (Kvale och Brinkmann, 2009).  

Bengt Persson (1998) diskuterar reliabilitet i intervjuer och menar att ”ett problem i samband 

med att företrädare för olika yrkeskategorier skall beskriva sin egen verksamhet är att man 

tenderar att beskriva hur verksamheten borde vara snarare än hur den faktiskt är”  (Persson, 

1998, s 7) 

Gällande reliabiliteten i denna studie har intervjun i huvudsak bestått av öppna frågor. 

Undantaget är frågan om specialpedagogen har en viktig roll i skolan, vilket är en sluten 

fråga. Undantaget är också frågor kring vilken yrkesgrupp eller funktion som ansvarar eller 

bestämmer över olika aspekter i den specialpedagogiska verksamheten. Dessa frågor har dock 

följts upp med öppna frågor av typen, varför valde du just ..?. Intervjuerna har enbart 

transkriberats av en person, och analysen har också bara gjorts av en person, vilket påverkar 

reliabiliteten. Däremot har intervjufrågorna både fokuserat hur verksamheten är, och hur 

verksamheten borde vara, vilket enligt Perssons (1998) resonemang borde öka reliabiliteten.  

Teoretiska utgångspunkter 
Som min teoretiska utgångspunkt har jag valt att använda mig av två de specialpedagogiska 

perspektiven, nämligen kategoriskt och relationellt perspektiv (Nilholm, 2005; Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist, 2001) Detta eftersom jag anser att det kan fördjupa förståelsen av 
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mina resultat, och också underlätta jämförelsen med tidigare studier gällande 

specialpedagogens yrkesroll. Dessa perspektiv har sedan att använts, tillsammans med 

tidigare forskning och skolans styrdokument, för att analysera resultaten från intervjuerna. 

Analysen gjordes genom en sorts kategorisering (Kvale och Brinkmann, 2009), där uttalanden 

färgmarkerades i olika färger beroende på om informanternas uttalanden kring 

specialpedagogen som funktion tolkades som relationella eller kategoriska.  
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Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultaten från intervjuerna och en analys av intervjusvaren 

presenteras. 

Specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogens yrkesroll ur ett 

verksamhetsperspektiv 
Verksamhetschefen beskriver att den specialpedagogiska organisationen i kommunen består 

av dels centrala specialpedagoger riktade mot skola och förskola, samt specialpedagoger 

stationerade ute på skolorna. Hur den specialpedagogiska organisationen ser ut på skolorna 

beskriver verksamhetschefen som avhängigt rektors organisation, vilket innebär att antalet 

specialpedagoger på varje skola kan variera. Utöver detta finns även speciallärare anställda. 

Verksamhetschefen beskriver anställningen av speciallärare som en konsekvens av 

diskussionen om specialpedagog eller speciallärare som drivits inom politiken nationellt:  

”Nu har det ju svängt lite grann också när det gäller 

specialpedagogorganisationen utifrån att regeringen gick ut och sa att det 

är speciallärare vi ska ha, det är inte specialpedagoger, utan vi ska ha 

speciallärare som jobbar direkt med barnen, med eleverna, så att vi har 

nog idag säkert både speciallärare och specialpedagoger” 
(Verksamhetschef, 2014-10-15).  

När det gäller specialpedagoger som används som speciallärare resonerar verksamhetschefen 

kring specialpedagogens grundbehörighet, och hur detta påverkar elevernas utveckling och 

kunskaper. Verksamhetschefen ställer sig frågande till om exempelvis förskollärare som 

vidareutbildar sig till specialpedagoger och verkar som specialpedagog med direkt 

specialundervisning i skolan verkligen kan möta elevernas behov i ämnena på ett adekvat sätt 

och uttrycker samtidigt att det varit en skillnad i sättet att resonera kring undervisande lärare 

och behörighet och undervisande specialpedagogers behörighet samt inverkan av 

specialpedagogers behörighet på utformningen av specialpedagogens yrkesroll: ”jag menar 

det har ju varit lite hot stuff det där nu att jamen behöriga lärare, sätta betyg och så vidare, 

men vi har aldrig diskuterat specialpedagogens roll och dess funktion och dess behörighet” 

(Verksamhetschef, 2014-10-15). Verksamhetschefen tror att oviljan att ta upp denna fråga till 

diskussion beror dels på specialpedagogerna själva, men också på att specialpedagog är ett 

bristyrke i kommunen: ”Jag tror att det här är en känslig fråga. Sen är det ju så här, att vi har 

ju brist på specialpedagoger, brist på speciallärare, så man kanske är lite rädd om sin 

specialpedagog så tillvida. Men, jag är inte så säker på att vi förhåller oss rätt” 

(Verksamhetschef, 2014-10-15) 
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Verksamhetschefen menar att rektor i samråd med speciallärare eller specialpedagog har 

störst inflytande över både omfattningen av stödet som ges, samt resurser till stödet som ges 

till individer och grupper. När det gäller vilken yrkesgrupp som initierar och driver förändring 

i den specialpedagogiska verksamheten menar verksamhetschefen att det är rektor och i viss 

mån verksamhetscheferna på förvaltningsnivå som gör det i dialog (Verksamhetschef, 2014-

10-15).  

Verksamhetschefen menar att specialpedagogens funktion bör vara mer handledande och 

konsulterande. Övriga uppgifter för specialpedagogen menar verksamhetschefen bör vara att 

finnas med i en ledningsgrupp för att organisationen på skolan ska passa alla barn, att jobba 

med utveckling, dokumentation och att stötta läraren när det gäller förhållningssätt. 

Verksamhetschefen ser också att specialpedagogen kan fungera som rektors högra hand 

(Verksamhetschef, 2014-10-15).  

Däremot ser verksamhetschefen en variation mellan arbetsuppgifter som specialpedagogerna 

på skolorna de facto har. Här finns ett brett spann mellan direkt undervisning till individer och 

grupper till enbart handledande, konsulterande och dokumenterande funktioner hos 

specialpedagogerna. Verksamhetschefen ser också en efterfrågan från undervisande lärare av 

att specialpedagogen får en speciallärarfunktion och menar att när specialpedagogen arbetar 

övergripande och handledande ”upplever man inte det riktiga stödet till eleverna” 

(Verksamhetschef, 2014-10-15). Detta tror verksamhetschefen beror på vissa lärare saknar 

vissa kompetenser, beroende på hur lärarutbildningen har sett ut, och att detta leder till att 

vissa individer behöver mer stöttning i klassrummet (Verksamhetschef, 2014-10-15). Det 

viktigaste uppdraget för specialpedagogen anser dock verksamhetschefen vara att värna om de 

barn som har det svårast: ”specialpedagogen tycker jag är viktig utifrån att vara ett skydd, att 

vara litegrann en pansarplåt för barn i behov av särskilt stöd. De svåraste barnen” (2014-10-

15). 

Skolledningens syn på specialpedagogens funktion 
Tångskolans rektor beskriver den specialpedagogiska organisationen som ett resursteam 

bestående av en specialpedagog och nästan fyra tjänster resurslärare. Rektor beskriver att 

tanken inför nästa läsår är att ha en specialpedagog och två eller tre speciallärare anställda. 

Rektors tanke är i förlängningen att specialpedagogen ska fungera som samordnare i 

resursteamet (Rektor Tångskolan, 2014-10-27).  
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Strandskolans rektor beskriver den specialpedagogiska organisationen som bestående av tre 

specialpedagoger/speciallärare som tillsammans delar på 2,4 tjänster. Utöver detta 

specialundervisar vissa av matematiklärarna inom ämnet matematik (Rektor, Strandskolan, 

2014-10-14). 

Förutsättningarna för Tångskolan beskriver rektor som väldigt speciella det här läsåret, 

eftersom skolan utgör en helt ny enhet där lärare och elever slagits samman från tre olika 

skolor. Med detta ser rektor på Tångskolan både fördelar och nackdelar. Fördelarna är 

möjligheten att skapa något nytt, och för medarbetare som inte varit fullt nöjda med 

verksamheten på skolorna att börja om på nytt i sitt arbetsliv. Nackdelen är att allt som på de 

tidigare skolorna fanns färdigt, nu måste byggas upp på väldigt kort tid (Rektor, Tångskolan, 

2014-10-27).  

Rektor på Tångskolan menar att specialpedagogen och rektor, i viss mån tillsammans med 

resursteamet, beslutar över omfattningen av stödet som ges. Detta för att rektor menar att hen 

och specialpedagogen har den övergripande uppfattningen om vilket stöd som behövs, medan 

undervisande lärare har överblicken över sin klass. Som beslutande över resurserna till stödet 

som ges till elever och grupper menar rektor på Tångskolan att det är rektorns ansvar. Rektor 

på Tångskolan menar att även om ansvaret för resurserna kan delegeras, så kan rektor själv 

aldrig fullt avsäga sig ansvaret för resurser till stödet (Rektor Tångskolan, 2014-10-27).  

Rektor på Strandskolan menar att det är specialpedagogen i samråd med läraren som har 

beslutanderätt över omfattningen av stödet som ges till elever och grupper, men att det är 

rektor som beslutar över resurserna till stödet som ges. Dock menar rektor att beslut om 

omfattningen av stödet som ges även diskuteras under elevhälsoteamsträffarna, där även 

studie- och yrkesvägledare, kurator och skolsköterska ingår (Rektor Strandskolan, 2014-10-

14).  

Rektor på Tångskolan menar att när det gäller förändring i den specialpedagogiska 

verksamheten kan detta drivas på flera nivåer, dels lärarna och specialpedagogen, men att 

rektor här måste se till att förändringarna inte går mot exempelvis skollagen eller andra 

värden som skolan ska upprätthålla (Rektor Tångskolan, 2014-10-27). Rektor för 

Strandskolan menar att förändring i den specialpedagogiska verksamheten drivs och initieras i 

samarbete mellan rektor, specialpedagog, övriga medlemmar i elevhälsoteamet och 

undervisande lärare (Rektor Strandskolan, 2014-10-14). 
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När det gäller utsträckningen av uppföljning och omprövning av specialpedagogiska åtgärder 

menar rektor på Tångskolan att det på hens tidigare arbetsplatser har gjorts en första 

bedömning av individens stödbehov och har den bedömningen stått fast. Meningen med den 

nuvarande verksamheten är att uppföljning och omprövning ska ske regelbundet så snart 

verksamheten kommit igång. Rörande dokumentation av specialpedagogiska åtgärder menar 

rektor på Tångskolan att den länge varit för stor och att en osäkerhet har funnits gällande vad 

som ska dokumenteras och som sedan ska ligga till grund för ett specialpedagogiskt beslut. 

Rektor på Tångskolan menar att det är rektor och specialpedagog som tillsammans ansvarar 

för dokumentation, uppföljning och omprövning av specialpedagogiska åtgärder (Rektor, 

Tångskolan, 2014-10-27).  

När det gäller uppföljning, omprövning och dokumentation menar rektor på Strandskolan att 

detta görs hela tiden. En huvudanledning till detta, menar rektor, är att de har svårt att få 

resurserna att räcka till: ”Hela tiden, dokumenteras och omprövas, jo det gör vi för hur vi än 

vrider och vänder oss så har vi för lite resurser. Vi har alltid det. Vi skulle behöva vara 

dubbelt så många, kanske sex specialpedagoger, så att man kan inte rikta stödet hela tiden åt 

en eller två personer, utan vi måste prioritera.” (Rektor, Strandskolan, 2014-10-14). Rektor 

menar att det är i elevhälsoteamet som omprövningen sker, men dokumentationen sker via 

åtgärdsprogram, uppföljning av dessa och protokoll från övriga möten. Ansvarig för 

uppföljning, omprövning och dokumentation anser Rektor på Strandskolan att hen är.  

Rektor på Tångskolan menar att specialpedagogens arbetsuppgifter ska vara att stötta 

verksamheten när det gäller arbetet kring elever i behov av stöd men också att stötta rektor i 

att fatta beslut gällande den specialpedagogiska verksamheten, och vara en del i det 

pedagogiska ledarskapet: ”i en del av att vara en pedagogisk ledare så bör man ha en 

specialpedagog som finns som är mer tentaklerna ute i klassrummen så att säga som suger upp 

och definierar de svårigheter och problem som finns och som måste göras och som hjälper 

rektor med att lyfta dem” (Rektor Tångskolan, 2014-10-27).  

När det gäller specialpedagogens arbetsuppgifter menar rektor på Strandskolan att det främst 

ska vara att arbeta i direkt undervisning med elever, för att i förlängningen se till att eleverna 

uppnår målen. Rektor anser att målen ska uppnås genom att eleverna ges extra tid till 

inlärning: ”Det är tiden, att barnen får mer tid. Mer inlärningstid” (Rektor, Strandskolan, 

2014-10-14). Rektor menar att specialpedagogerna ska arbeta som speciallärare: ”Du hör att 

jag pratar om gamla tiders speciallärare” (Rektor, Strandskolan, 2014-10-14). Dock uttrycker 
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rektor en medvetenhet om vad de politiska intentionerna med övergången från speciallärare 

till specialpedagog en gång var, och att sättet som hen vill att specialpedagogerna ska arbeta 

handlar om ett medvetet val:  

”det är inte alldeles politiskt korrekt det jag säger, för att man har ju sagt 

att det ska vara specialpedagoger och kommer Skolverket eller 

Skolinspektionen så är det inte säkert att de tycker att det här är det 

maximala, men för mig, med alla mina år i skolan så ser jag ju att det har 

effekt” (Rektor, Strandskolan, 2014-10-14) 

Rektor på Tångskolan poängterar att hen vill att specialpedagogen även ska finnas i direkta 

undervisningssituationer mot elever, men att undervisningen inte kan uppta hela 

specialpedagogens tid. Rektorn på Tångskolan ger ändå uttryck för en skillnad mellan 

speciallärare och specialpedagog när det gäller arbetsuppgifter: ”När alla förväntar sig 

specialpedagogiskt stöd och man får en speciallärare […] Då tappar man som […] lärare 

också tilliten” (Rektor, Tångskolan, 2014-10-27). Rektor på Tångskolan vill också att 

specialpedagogen ska ha det övergripande ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten, 

och kunna koppla forskning till verksamheten i skolan. Syftet med detta är, enligt rektorn, att 

säkerställa att de specialpedagogiska beslut som tas fattas på rätt grunder. En annan del av 

specialpedagogens arbetsuppgifter anser rektor vara att göra kartläggningar och utredningar 

om särskilt stöd (Rektor, Tångskolan, 2014-10-27).  

Handledning anser rektor på Strandskolan inte är specialpedagogens arbetsuppgift, eftersom 

rektor menar att själva handledningssituationen innefattar att en part vet bättre och därmed ska 

tala om för den andra parten vad den ska göra. Detta menar rektor kan skapa ett motstånd hos 

läraren: ”läraren […] känner att här kommer en besserwisser och talar om för mig hur jag ska 

göra” (Rektor, Strandskolan, 2014-10-24). Dessutom menar rektor på Strandskolan att 

specialpedagogen inte har mandat att exempelvis rekommendera en lärare att fortbilda sig 

inom ett område vilket kan göra handledningssituationen problematisk, utan att det mandatet 

ligger hos rektor själv. Rektor på Strandskolan gör en distinktion mellan begreppet 

handledning och konsultation, och menar att konsultation kan vara en av specialpedagogernas 

uppgifter: ”men du hör att jag går runt det där att med handledning, jag går runt det, 

konsultation ja, att vi pratar med varandra, men jag har sett att det kan slå väldigt mycket 

bakut med handledning” (Rektor, Strandskolan, 2014-10-14). Dessutom menar rektor på 

Strandskolan att dokumentation, kartläggningar och utredningar om särskilt stöd är 

specialpedagogernas uppgifter (Rektor, Strandskolan, 2014-10-14). 
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Som medlem i ledningsgruppen ser rektor på Tångskolan hen själv, specialpedagog och 

representanter från arbetslagen. Utöver detta finns en utvecklingsgrupp bestående av 

förstelärare som ansvarar för ämnesspecifika utvecklingsfrågor. Rektor beskriver samarbetet 

mellan specialpedagog och skolans ledning som gott och som bestående av fasta 

mötespunkter, men också en mer informell, mer frekvent kontakt (Rektor Tångskolan, 2014-

10-27). 

När det gäller ledningsgruppen ser rektor på Strandskolan specialpedagogen som en del av 

den, för att specialpedagogerna utgör ett eget arbetslag, och ledarna för de olika arbetslagen 

utgör tillsammans en ledningsgrupp. Rektor för Strandskolan menar att samarbetet med 

specialpedagogerna sker både i strukturerade mötesformer men också i genom informella 

samtal, och att samarbetet mellan rektor och specialpedagog fungerar bra (Rektor, 

Strandskolan, 2014-10-14).  

Lärares syn på specialpedagogens roll i verksamheten 
I denna del sammanfattas lärarnas syn på specialpedagogens roll i verksamheten.  

Tångskolans lärare beskriver att den specialpedagogiska verksamheten är i en uppstartsfas. 

Detta beroende på att skolenheten är ny. Dock beskriver alla tre lärarna på Tångskolan att den 

specialpedagogiska verksamheten är ett samarbete som sker mellan lärare, rektor och 

specialpedagog:  

”vi i samråd med specialpedagogen hjälps åt runtikring barn med 

särskilda behov. Ja men som det känns nu så är det väl vi försöker 

kartlägga vart våra elever befinner sig och vilka behov de har för att 

säkerställa att de får det de har rätt till. Och det gör vi väl i samråd kan 

man väl tycka med specialpedagog och rektor.” (Lärare 2, Tångskolan, 

2014-10-27).  

Lärarna på Strandskolan beskriver den specialpedagogiska verksamheten som bestående av 

tre specialpedagoger (Lärare, Strandskolan).  

När det gäller beslutanderätt över omfattningen av stödet som ges till elever och grupper 

menar alla lärare på Tångskolan att det sker i samverkan mellan rektor, specialpedagog och 

lärare. Däremot när det gäller ekonomiska resurser till stödet som ges till elever och grupper 

menar lärarna att det är rektor som har ansvaret, men att lärare och specialpedagog kan 

komma med önskemål om hur stödet fördelas (Lärare, Tångskolan, 2014-10).  

När det gäller vilken yrkesgrupp som bestämmer över omfattningen av stödet som ges till 

elever och grupper råder det delade meningar bland lärarna på Strandskolan: två lärare menar 
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att det är specialpedagogerna i samråd med undervisande lärare (Lärare 1 och lärare 3, 

Strandskolan, 2014-10-23); den andra läraren menar att det är specialpedagogen tillsammans 

med rektor och elevhälsoteamet, och i liten utsträckning lärarna (Lärare 2, Strandskolan, 

2014-10-23). 

Resurserna till stödet som ges menar lärarna på Strandskolan beslutas av rektor. En av lärarna 

menar att det många gånger läggs på lärarna själva att omfördela resurser och att försöka få 

resurserna som finns att räcka längre: ”Ja, det är väl många gånger att vi får trolla själva. 

jamen alltså det är ju svårare och svårare med tanke på hur det ser ut idag att få extra resurser 

[från förvaltningsledningen/kommunen: min kommentar] (Lärare 3, Strandskolan, 2014-10-

20). 

När det gäller vem som driver och initierar förändring i den specialpedagogiska verksamheten 

menar två av lärarna på Tångskolan att det är specialpedagog och lärare i samråd, medan en 

av lärarna menar att det bara är specialpedagogen (Lärare, Tångskolan). Två av lärarna på 

Strandskolan menar att förändring drivs och initieras av specialpedagog och pedagoger i 

samråd (Lärare 2 och lärare 3, Strandskolan) medan den tredje läraren menar att det är rektor 

tillsammans med arbetslagsledaren i specialpedagogernas arbetslag (Lärare 1, Strandskolan, 

2014-10-23).  

Som ledningsgrupp ser en av lärarna på Tångskolan rektor och specialpedagog, medan de 

andra lärarna på Tångskolan är tveksamma kring vilka yrkesgrupper som skulle ingå där, eller 

om det överhuvudtaget finns en ledningsgrupp. Den lärare som tycker att specialpedagogen 

har en ledningsfunktion tycker att specialpedagogen ska vara en del av det pedagogiska 

ledarskapet:  

”till syvende och sist så har ju han [rektor: min kommentar] det 

pedagogiska ansvaret, så han ska ju leda oss, åt vilket håll det ska bära, 

han ska ju styra det. Så är det ju faktiskt. Och jag kan nog tycka att 

samma med specialpedagogen ska ju ha mer kunskaper i det än vad vi 

har” (Lärare 3, Tångskolan, 2014-10-28).  

Lärarna på Strandskolan ser specialpedagogen som en del av skolans ledningsgrupp, men inte 

i egenskap av specialpedagog utan som en representant av många ur arbetslagen. 

Lärarna på Tångskolan beskriver att specialpedagogens arbetsuppgifter är att genomföra 

kartläggningar för att se var de största behoven finns, men också att komma med förslag på 

arbetssätt och metoder. Lärarna ser också att specialpedagogen har en handledande och 

konsulterande roll. Två av lärarna anser att specialpedagogen ska vara bevandrad i teknik och 
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kunna hjälpa och tipsa om teknik som kan komma barn i behov av stöd till godo. En av 

lärarna tycker att specialpedagogen har en övergripande roll, som är viktig för rättvisan i det 

särskilda stödet:  

”Ja för att jag tycker att specialpedagogen måste vara den som är 

spindeln i nätet, för annars faller det. Då finns det ingen som vet vilka 

som är allra sämst, för jag ser bara till min klass och den andra läraren 

ser till sin. Jamen jag har Pelle och Stina och Kalle och då funkar det 

inte. Då blir det liksom, ja vad ska jag säga, det blir som att jag ska strida 

för mina och den ska strida för sina och så blir det osämja” (Lärare 1, 

Tångskolan, 2014-10-21) 

En av lärarna på Tångskolan är väldigt tydlig med att hon inte tycker att specialpedagogen ska 

fungera som speciallärare: ”jamen jag tar [elevens namn], alltså att specialpedagogen kommer 

och säger att jag tar [elevens namn] en gång i veckan och tränar det här i 20 minuter. Jag vet 

inte om jag tycker egentligen att det är specialpedagogens jobb” (Lärare 1, Tångskolan, 2014-

10-21). De andra två lärarna tycker att specialpedagogen ska undervisa enskilda elever, men 

anser att stödet ska organiseras i intensiva träningsperioder i stället för specialundervisning 

varje vecka:  

”men är det då elever som behöver gå ifrån och jobba, för så kan det ju 

också vara, att man känner där också att det blir någonting effektivt, 

alltså, kortare intensivare perioder så att man får se och utvärdera och se 

gav det någonting, eller lägger vi om vänder vi så där” (Lärare 3, 

Tångskolan, 2014-10-28). 

En av lärarna på Tångskolan betonar vikten av att specialpedagogen, vid bedömning av en 

elevs behov av särskilt stöd, tar hänsyn till klasslärarens synpunkter, vilket läraren tidigare 

inte varit van vid: ”jag som lärare säger jag anser inte att hon klarar det här, jag är med barnet 

varenda dag, hela dagarna och ser proven och specialpedagogen säger, ja men jag skriver det 

för jag tycker det. Och då tycker jag att det är helt galet” (Lärare 1, Tångskolan, 2014-10-21). 

De andra två lärarna på Tångskolan ser specialpedagogen som den utbildade experten på 

barnet:  

”en form av expertis så är det ju bollplank att vara att bara kunna få 
diskutera så här har jag tänkt och vad tror du om det jag menar ni har ju 

utbildning för det och det har inte jag. Så jag är ju ute och fuskar i andras 

yrken nästan varje dag men därför är det skönt att ha en expertis som kan 

säga litegrann om hur ja vilken väg jag ska ta och sådär.” (Lärare 2, 

Tångskolan, 2014-10-27).  

Samtidigt ger en av lärarna uttryck för vikten av att själv arbeta med barnet mot att nå målen, 

och att specialundervisning är en väldigt liten del av det totala arbetet: ”Största delen av tiden 
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så har man ju alla de här eleverna själv också så det är ju bara en liten, liten del av arbetet att 

de kanske får något extra stöd” (Lärare 3, Tångskolan, 2014-10-28) 

Alla tre lärare på Tångskolan har mött olika specialpedagoger som har arbetat på olika sätt. 

Två av lärarna säger att skillnaderna beror på vilken individ som arbetar som specialpedagog. 

Två av lärarna har också funderingar kring om det kan vara förändringar i utbildningen till 

specialpedagog och utveckling inom området specialpedagogik som gör att skillnader i 

arbetssätt framkommer: ”om det har med det att göra, eller en annan utbildning, ja det kanske 

är lite, men någonstans så är det ju, ja det vet jag inte, om det då är personen i fråga som har 

valt att göra så (Lärare 3, Tångskolan, 2014-10-28). 

Lärarna på Strandskolan är eniga om att specialpedagogens främsta uppdrag är att undervisa 

elever, antingen inne i klassrummet eller i liten grupp utanför klassrummet. Anledningen till 

att det varierar var eleven specialundervisas menar en lärare är materialet som används i 

undervisningen:  

”Ja det kan vara lite olika ibland plockar de ut eleverna till deras rum, 

där de sitter eller där de har bestämt att de ska ha det här extra stödet och 

ibland är de i klassrummet. Så det kan variera litegrann beroende på 
behovet och om behovet finns att få lite extra hjälp alltså med samma 

material som de andra jobbar med eller om det finns behov av att 

använda annat material det är väl då de plockar ut dom från klassen” 
(Lärare 2, Strandskolan, 2014-10-23).  

Utöver det ser de dokumentation i form av åtgärdsprogram och vissa utredningar som 

arbetsuppgifter för specialpedagogen (Lärare, Strandskolan).  

Handledning som en arbetsuppgift för specialpedagoger har en av lärarna på Strandskolan 

erfarenhet av, men ser inte det som ett funktionellt sätt att arbeta mot elever i behov av stöd, 

utan menar att det är specialundervisning som behövs:  

”Ja, mina ämnen de tycker jag att jag kan rätt bra, och därför så försöker 

jag ju alltid ge så mycket tid av mig själv till de elever som behöver min 

hjälp, men man räcker inte alltid till, och ska man sitta ner med de som 

behöver mycket mer tid, så har jag ju nästan ingen tid kvar till andra då 
som också behöver hjälp så att en del saker kan man göra i stor grupp, 

men det går ju inte med allting, en del behöver ju ett till ett i större 

utsträckning, och längre tid också i och för sig med en uppgift eller ett 

problem och där tycker jag att det funkar bra som vi jobbar med 

specialpedagogerna på skolan” (Lärare 3, Strandskolan, 2014-10-20).  

En av lärarna menar att resurserna hellre skulle kunna gå till att ha färre specialpedagoger, fler 

lärartjänster och mindre klasser, och att specialpedagogens arbete då skulle kunna utföras av 
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undervisande lärare. Detta tror läraren skulle kunna vara gynnsamt för elevernas 

kunskapsutveckling (Lärare 1, Strandskolan,2014-10-23).  

Analys 
I detta stycke analyseras resultaten i relation till de specialpedagogiska perspektiven 

(Nilholm, 2005; Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001), tidigare forskning och skolans 

styrdokument.  

De specialpedagogiska perspektiven 

Verksamhetschefen ger uttryck för en intention för specialpedagogens roll som jag tolkar som 

relationellt, där specialpedagogen ska ha en övergripande, handledande och stöttande roll 

gentemot lärare. Denna intention realiseras enligt verksamhetschefen på sätt som spänner från 

specialundervisning, och då enligt min mening ett kategoriskt perspektiv, till ett relationellt 

perspektiv där specialpedagogen är handledande och konsulterande. Kring det kategoriska 

perspektivet, där specialpedagogen fungerar som speciallärare uttrycker verksamhetschefen 

tvivel som har att göra med specialpedagogens kompetens inom olika ämnen i skolan. 

Sammantaget betyder detta att även om förvaltningens intentioner för specialpedagogen som 

yrke ryms inom ett relationellt perspektiv realiseras intentionerna i verksamheten som allt från 

en mer kategorisk syn till en mer relationell syn på specialpedagogen som funktion.  

Dessutom ger verksamhetschefen uttryck för att undervisande lärare efterlyser 

speciallärarfunktion, och relaterar detta till brister i lärarens utbildning. Enligt min tolkning 

sett ur de specialpedagogiska perspektiven skulle detta även kunna vara relaterat till 

tidsaspekten, att kategoriska lösningar i form av specialundervisning är omedelbara, och 

därför möjligen upplevs mer konkreta av den undervisande läraren och av vårdnadshavaren, 

medan specialpedagogiska insatser av relationell karaktär behöver längre tid på sig för att få 

effekt, och därför kanske upplevs som mer abstrakta. Därav uttalandet att lärarna inte 

upplever det riktiga stödet när specialpedagogen inte arbetar undervisande.  

Tångskolans rektor har, enligt min analys, ett mer relationellt sätt att se på specialpedagogens 

yrkesroll, medan Strandskolans rektor har ett mer kategoriskt synsätt på specialpedagogen 

som funktion. Tångskolans rektor ser specialpedagogen som i huvudsak en stötta för hela 

verksamheten, en pedagogisk ledningsfunktion i dialog med både lärare och rektor, vilket jag 

tolkar som ett relationellt sätt att se på specialpedagogens funktion. Strandskolans rektor, å 

andra sidan, ser specialpedagogen som i första hand undervisande de elever som bedöms vara 
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i behov av stöd, vilket jag tolkar som ett kategoriskt synsätt på specialpedagogen som 

funktion.  

Att Tångskolans rektor ser den specialpedagogiska organisationen i förlängningen bestående 

av både specialpedagog och speciallärare kan eventuellt ses som ett sätt att möta kraven i 

skolans styrdokument på att både arbeta på ett kategoriskt och ett relationellt sätt med elever. 

Möjligen kan det också tolkas som en förståelse för skillnaden mellan yrkesrollerna 

specialpedagog och speciallärare. Strandskolans rektor vill att specialpedagogerna ska arbeta 

som speciallärare, men uppvisar, som tidigare sagts, också en medvetenhet om att 

arbetsuppgifterna inte är de som är tänkta för specialpedagoger.  

Tångskolans lärare har, enligt min analys, en mer relationell syn på specialpedagogens 

yrkesroll, medan Strandskolans lärare har en mer kategorisk syn på specialpedagogen som 

funktion.  

Tångskolans lärare beskriver specialpedagogen med uttryck som ”spindeln i nätet”, och ser att 

specialpedagogen kan ha en handledande roll, vilket jag anser tyder på ett relationellt synsätt 

på specialpedagogen som funktion. Däremot finns uttalanden som är av mer kategorisk 

karaktär, exempelvis synen på specialpedagogen som experten på barnet, vilket två av lärarna 

på Tångskolan ger uttryck för.  

På Strandskolan beskrivs den specialpedagogiska verksamheten av lärarna som bestående av 

specialundervisande specialpedagoger enbart, vilket jag tolkar som ett kategoriskt synsätt på 

specialpedagogen som funktion. Å andra sidan finns det vissa uttryck för ett relationellt 

perspektiv, eller en önskan om ett relationellt perspektiv i och med uttalandet om att 

undervisande lärare också skulle kunna utföra specialpedagogens arbetsuppgifter.  

Med andra ord finns en skillnad mellan skolorna där Tångskolan har en, enligt min analys, 

mer relationell syn på specialpedagogen som funktion, med inslag av uttalanden som tyder på 

en kategorisk syn på specialpedagogen som funktion. Strandskolan har en mer kategorisk syn 

på specialpedagogen som funktion, men med inslag av uttalanden som tyder på en relationell 

syn på specialpedagogen som funktion. I verksamhetschefens uttalanden finns en skillnad 

mellan den tänkta bilden, en relationell syn på specialpedagogen som funktion, och den 

verkliga verksamheten där en blandning av relationellt och kategoriskt perspektiv finns i 

synen på specialpedagogen som funktion. 
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Tidigare forskning  

Verksamhetschefen beskriver en specialpedagogisk organisation på kommunal 

verksamhetsnivå som kongruerar med tidigare forskning (Nilholm et al, 2007), det vill säga 

att organisationen består av både centrala specialpedagoger och specialpedagoger stationerade 

på de olika skolorna. Verksamhetschefens beskrivning av inflytandet över den 

specialpedagogiska verksamheten och omfattningen av stödet som ges är också 

överensstämmande med tidigare forskning (Nilholm et al, 2007). Även verksamhetschefens 

tänkta beskrivning av specialpedagogens arbetsuppgifter överensstämmer med tidigare 

forskning men däremot går verksamhetschefens beskrivning av specialpedagogens reella 

arbetsuppgifter mot tidigare forskning (Nilholm et al, 2007).  

Tidigare forskning har visat att handledande och konsulterande uppdrag för specialpedagogen 

har ökat (Nilholm et al, 2007), men verksamhetschefen ger uttryck för en efterfrågan på 

undervisande specialpedagoger, alltså speciallärare, både från verksamheten, men också som 

ett uttryck för den rådande politiken kring specialpedagogyrket, vilket inte heller finns 

uttryckt i tidigare forskning. Möjligen kan detta ses som en konsekvens av att både relationellt 

och kategoriskt perspektiv uttrycks i styrdokumenten. 

Verksamhetschefens beskrivning av en önskan om att specialpedagogen arbetar som 

speciallärare, och att detta behov står i korrelation med den undervisande lärarens utbildning 

finns däremot inte beskrivet i forskning. Inte heller verksamhetschefens resonemang kring 

konsekvenserna för eleven när specialpedagogen fungerar som speciallärare och inte har 

utbildning inom de ämnen som hen undervisar i finns beskrivet i tidigare forskning.  

Resultaten från intervjuerna med båda rektorerna stämmer generellt överens med tidigare 

forskning (Lindqvist och Nilholm, 2013; Ekström, 2004; Lindqvist, 2013).  När det gäller den 

forskning som fokuserar inkludering och en skola för alla är det dock bara Tångskolans 

rektors uttalanden som kongruerar med tidigare forskning (Assarsson, 2007)  

Båda rektorerna ser specialpedagogen som medlem i ledningsgruppen, vilket tidigare 

forskning har visat är viktigt för att kunna påverka organisatoriskt kring elever i behov av stöd 

(Szwed, 2007). Dock är det bara Tångskolans rektor som ser specialpedagogen som medlem 

av ledningen i egenskap av specialpedagog. 

Kring Perssons (1997) resonemang om kvalitet på specialpedagogiska verksamheten ger båda 

rektorerna uttryck för att dokumentation, uppföljning och omprövning sker, eller i 

Tångskolans fall, kommer att ske. Däremot är det, enligt min tolkning, enbart Tångskolans 
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rektor som ger uttryck för en vidgad syn på specialpedagogik, i och med att Tångskolans 

rektor menar att det inte bara är specialundervisning, utan även handledning, pedagogiskt 

ledarskap etc. som är specialpedagogens arbetsuppgifter. 

Båda rektorerna ger också mandat till förändringsarbete för specialpedagogen, vilket tidigare 

forskning visat är viktigt (Malmgren Hansen, 2002). Tångskolans rektor menar dock att hen är 

ansvarig för att eventuella förändringar överensstämmer med exempelvis styrdokument.  

Lärarnas utsagor kongruerar med tidigare forskning som säger att en kategorisk syn 

dominerar bland lärarna, men att tendenser på ett mer relationellt synsätt finns (Lindqvist et 

al, 2011). Diskrepansen mellan skolledningens syn och lärarnas syn på specialpedagogens 

yrkesroll och specialpedagogisk verksamhet från tidigare forskning (Lindqvist, 2013) 

uppvisas däremot inte i informanternas utsagor, utan rektorernas åsikter kring 

specialpedagogens roll och arbetsuppgifter finns även hos lärarna på respektive skola. 
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras metoden och resultatet under respektive rubrik.  

Metoddiskussion 
I denna studie valde jag att enbart använda mig av en metod, intervju. Bryman (2011) menar 

att flera metoder kan användas för att säkerställa resultaten. Tyvärr fanns inte tidsmässig 

möjlighet att inom denna studie använda fler metoder, exempelvis fältstudier eller enkät, även 

om det skulle ha bidragit till att säkerställa en korrekt tolkning av resultaten. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att enda sättet att bli bättre på att intervjua är genom att 

träna på intervjusituationer. Kvaliteten på intervjuerna kan ha påverkats av att jag inte gjorde 

pilotintervjuer, och därmed inte heller tillägnade mig erfarenhet inom området innan 

intervjuerna som redovisats i resultatet gjordes.  

Inom kvalitativ forskning eftersträvas att vara nära informanterna, för att förstå deras livsvärld 

(Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2009) varnar dock för risken för tendentiös 

subjektivitet, vilket innebär en att selektiv tolkning och rapportering av innehållet i 

intervjuerna uppkommer. Vissa av informanterna är sedan tidigare, på ett yrkesmässigt plan, 

kända av mig, vilket har gjort att jag under forskningsprocessen varit observant på mitt sätt att 

tolka och rapportera intervjuerna, för att undvika en tendentiös subjektivitet. Möjligheten 

finns också att detta påverkat informanterna under intervjuerna, men min upplevelse i 

intervjusituationen var att informanterna fritt uttryckte sin mening 

Resultatdiskussion 
Sammantaget är den bild som målas upp av specialpedagogens yrkesroll komplex, precis som 

tidigare forskning visat (Persson 1997; Malmgren Hansen, 2002; Ekström, 2004; Rosen-

Webb, 2011; Layton, 2005; Lindqvist et al, 2011, Agaliotis och Kalyva, 2011). I denna 

fallstudie spänner synen på specialpedagogens yrkesroll från allt mellan specialundervisande 

elever i behov av stöd till pedagogisk ledare och spindel i nätet. Spännvidden i synen på 

specialpedagogens yrkesroll uttrycks hos verksamhetschefen och realiseras på olika sätt i två 

pedagogiska organisationer som fysiskt inryms i samma byggnad. Verksamhetschefen ger 

uttryck för en tänkt bild av specialpedagogen, men samtidigt en medvetenhet om att det finns 

ett stort tolkningsutrymme när det gäller specialpedagogens yrkesroll. Av vikt blir då att 

resonera kring var detta tolkningsutrymme finns. Verksamhetschefen belyser tre faktorer som 

påverkar tolkningen av specialpedagogens yrkesroll; politiska intentioner, lärares önskan och 

rektors inflytande. Resultaten pekar också på möjligheten att rektorernas roll i styrningen av 
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synen på specialpedagogens arbetsuppgifter är betydande, eftersom rektorernas utsagor i 

relativt stor utsträckning går att återfinna bland lärarnas uttalanden på respektive skola. 

Intressant skulle vara att undersöka detta vidare. Skulle synen på specialpedagogens yrkesroll 

förändras ifall en annan person anställdes som rektor? Vad skulle i sådana fall ske med 

lärarnas syn på specialpedagogens yrkesroll?  

Av betydelse är också att resultaten som pekar på skilda synsätt på specialpedagogens 

yrkesroll och det faktum att skolorna inryms i samma byggnad och i vissa delar samarbetar. 

Det skulle vara intressant att undersöka hur de olika synsätten på specialpedagogens funktion 

som framträder hos skolledare och hos lärare påverkar eleverna. Dessutom skulle av intresse 

vara att återkomma om några år för att se om verksamheterna fortfarande har skilda synsätt 

när det gäller specialpedagogens yrkesroll och arbete, eller om de närmat sig varandra.  

Båda skolledarna säger dessutom att de har ett fungerande samarbete med specialpedagogen, 

så av intresse att undersöka skulle också vara specialpedagogernas perspektiv på samarbete 

inom skolan, på sin yrkesroll och sitt mandat från skolledningen. Båda skolledarna ger också 

specialpedagogen mandat till förändringsarbete inom specialpedagogiken, men innebär detta 

för rektorerna även ett förändringsarbete som skulle kunna utveckla verksamheten i riktning 

mot ett specialpedagogiskt perspektiv som rektorerna inte i dagsläget representerar? Om 

exempelvis Tångskolans specialpedagog skulle utveckla den specialpedagogiska yrkesrollen 

till att innefatta till större delen specialundervisning, vad skulle det innebära för samarbetet 

och mandatet till förändring? Och motsvarande, om Strandskolans specialpedagoger skulle 

arbeta med förändring av den specialpedagogiska verksamheten till att innefatta även 

handledning och Strandskolans rektor samtidigt är negativ mot handledning som arbetssätt, 

vad skulle hända med mandatet till förändringsarbete och det goda samarbetet då?  

Skolans styrdokuments (Lgr 11; SFS 2010:800) påverkan på specialpedagogens yrkesroll är 

svåra att utröna av resultatet, men eftersom stora delar av resultatet kongruerar med tidigare 

forskning verkar inte skillnaden i specialpedagogens yrkesroll nu jämfört med skolan under 

tidigare styrdokument vara särskilt stor. Det kan möjligen vara så att dessa delar av 

styrdokumenten ännu inte fått så stort fotfäste i de aktuella skolorna så att ett resultat kan 

skönjas. Undantaget kan möjligen vara verksamhetschefens utsaga om efterfrågan på 

undervisande specialpedagoger, och möjligen också rektor på Tångskolans tanke om att ha ett 

team med specialpedagog och speciallärare. Det skulle vara intressant att återkomma till 

skolorna med en fortsatt studie även ur detta perspektiv.   
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Oavsett om styrdokumenten, rektorernas synsätt, eller verksamhetschefens uttryck kring 

diskrepansen mellan det tänkta och det realiserade är orsaken till de olika tolkningarna av 

specialpedagogens yrkesroll som går att återfinna på skolorna så är konsekvensen fortfarande 

en otydlig specialpedagogroll, där anställda med titeln specialpedagog inom en och samma 

kommun kan ha vitt skilda arbetsbeskrivningar. Till detta ska också läggas de många politiska 

turerna kring specialpedagogens vara eller icke-vara som vi, om vi ska lära av det förflutna, 

knappast har sett slutet på än.  
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Bilagor 

Intervjuguide – bilaga 1 

Forskningsfrågor Intervjufrågor 

Hur ser den specialpedagogiska verksamheten 

och specialpedagogens funktion ut i ett 

kommunalt verksamhetsperspektiv? (frågor till 

verksamhetschef) 

Beskriv den specialpedagogiska organisationen i 
kommunen.  

 Hur ges resurser till specialpedagogisk 
verksamhet?Vilken funktion/yrkesgrupp bestämmer 
över omfattningen av det särskilda stödet som ges? 
Vilken funktion/yrkesgrupp bestämmer över resurser 
till det särskilda stödet? Vilken funktion/yrkesgrupp 
initierar och driver förändring i den 
specialpedagogiska verksamheten? 

 Varför har ni specialpedagoger anställda? Vilka 
behov är avsikten att specialpedagogen ska 
uppfylla? 

 Vilka arbetsuppgifter har specialpedagogerna i 
kommunen? 

 Vilka av specialpedagogernas arbetsuppgifter anser 
du är viktigast? Varför? 

 Hur skulle du önska att specialpedagogerna 
arbetade? 

  

Hur ser skolans ledning på specialpedagogens 

funktion? (frågor till rektor) 

Beskriv hur den specialpedagogiska verksamheten 
organiseras på skolan. 

 Vilken funktion/yrkesgrupp på skolan bestämmer 
över omfattningen av stödet som ges till elever och 
grupper? Vilken funktion/yrkesgrupp bestämmer 
över resurser till stödet som ges till individer och 
grupper i skolan? Vilken funktion/yrkesgrupp initierar 
och driver förändring i den specialpedagogiska 
verksamheten? 

 I vilken utsträckning dokumenteras, uppföljs och 
omprövas specialpedagogiska åtgärder? På vilket 
sätt dokumenteras, uppföljs och omprövas 
specialpedagogiska åtgärder? Vilken funktion eller 
yrkesgrupp ansvarar för det? 



 

 Vilka funktioner eller yrkesgrupper ingår i skolans 
ledningsgrupp? Varför är/varför är inte 
specialpedagogen en del av den? 

 Vilka uppgifter och vilket uppdrag ger ni på skolan 
till era specialpedagoger? 

 Vad finns det för anledning att ha specialpedagoger 
anställda? 

 Hur ser samarbetet mellan specialpedagog och 
skolans ledning ut? 

 Hur skulle du önska att specialpedagogerna på 
skolan skulle arbeta? 

  

Hur ser skolans lärare på specialpedagogens 

roll i skolan? 

Beskriv hur den specialpedagogiska verksamheten 
organiseras på skolan. 

 Vilken funktion/yrkesgrupp på skolan bestämmer 
över omfattningen av stödet som ges till elever och 
grupper? Vilken funktion/yrkesgrupp bestämmer 
över resurser till stödet som ges till individer och 
grupper i skolan? Vilken funktion/yrkesgrupp initierar 
och driver förändring i den specialpedagogiska 
verksamheten? 

 Vilka ingår i skolans ledningsgrupp? Varför är/varför 
är inte specialpedagogen en del av den? 

 Vilken personalgrupp har mest inflytande i beslut 
som gäller barn i behov av särskilt stöd? 

 Beskriv vad specialpedagogen på din skola jobbar 
med. 

 Berätta om dina erfarenheter i kontakt med 
specialpedagog.  

 På vilket sätt skulle du önska att specialpedagogen 
på skolan skulle arbeta? 

 Har specialpedagogen en viktig roll i skolan? 
Varför/Varför inte? 

  

 



 

Följebrev – bilaga 2 

Information om deltagande i studie kring nyttjandet av specialpedagogens 

kompetens i skolan 

Jag heter Sofia Lundberg och studerar på Specialpedagogprogrammets tredje termin på 

Umeå Universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete som har syftet att få en djupare 

förståelse för hur olika yrkesgrupper verksamma i skolan ser på hur specialpedagogens 

kompetens nyttjas i skolan. 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som spelas in och sedan skrivs ut. I 

utskriften kommer inga namn eller annat som kan avslöja identiteten på medverkande 

personer, skolor eller ort att användas. 

Den information som samlas in i samband med intervjuerna kommer enbart att användas för 

denna studie. Förutom jag själv kommer enbart de personer vid universitetet som är 

involverade i min forskningsprocess att kunna ta del av informationen i sin helhet. Efter 

studien avslutats kommer alla anteckningar och inspelningar från intervjutillfället att förstöras.  

Deltagande i undersökningen är frivilligt, och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Din medverkan är dock väldigt viktig för undersökningens kvalitet. Intervjun beräknas ta ca 

en timme.  

Studien beräknas vara färdig i början av år 2015.  

Min handledare på Umeå Universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, heter 

Inger Landström och finns att nå på [mailadress]. 

Vill du komma i kontakt med mig finns jag på [mailadress] eller [telefonnummer]. 

Tack för din medverkan! 

Hälsningar 

Sofia Lundberg 

 


